Møde d. 29. januar 2022 kl. 9 – 11:30 FremtidensHavn grp. 4
Deltagere:
Marianne Staats, Kurt Christiansen, Søren Kirk, Henning Vittrup, Henning Madsen,
og Henning Buddig.
Afbud: Peter Pedersen, Karsten Kristiansen og Michael Frandsen.
Mødet startede kl. 9 i klubhuset, hvor vi talte lidt om skrå-parkering for at få plads til flere biler.
Der kom flere gode ideer til afmærkning, bl.a små reflekterende mærker helt nede ved underlaget,
eller et meget tykt tov, som kan ligge direkte på underlaget i zig-zag foran bilerne til at markere
p-pladsen, så der vejledes til at parkere pænere.
Måske kan vi få tykt tovværk gratis fra Fornæs, hvor de ophugger skibe.
Vi gik en tur på havnen.
Der var forslag om at udvide
p-området lidt ind mod
klubhuset, så der blev en
slags rundkørsel inden om
den inderste lygtestander.
Det vil kræve at legepladsen
flyttes nogle få meter mod
vest, ind mod stenhuset.
Efter en rundvisning inde i
stativgården, hvor vi talte om
maste- og stativ-opbevaring,
fortsatte vi til indkørslen,
hvor der kom forslag til at
lave en midterstribe og lidt bedre belægning lige udenfor bommen.
Der var også fokus på at pynte lidt op på det levende hegn, der markerer havnens østside ud mod
strandengen. Også forslag om at få shelters på området øst for indkørslen til jolle-kajak.
Der kom også forslag til opmærkning af p-pladser på området ved b-broen og autocamperne.
Der blev også talt om at flytte affaldscontainere til et område ved pumpehus -udrustningskaj.
Pladsen til spildolie og kemikalier ligger godt, hvor det er, den plads kan ikke udnyttes bedre.
Opfølgning fra sidste møde d. 23-11-2021. Henning M. oplyste, at der iflg. lokalplanen ikke er
mulighed for at lave plads på land i sommerperioden til sandblæsning, maling mm.
Autocampere kan tømme toiletspillevand fra deres transportable tank i kummen inde i affaldsgården.
Vi har ikke faciliteter til at modtage deres grå spildevand.
Der må vi henvise til andre steder, f.eks. tankstationer.
Næste møde torsdag d. 24-02-2022
Referent Henning Buddig.

